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moçambique 

I februari i år var tre perso-
ner från Mäklarringen med 
på en resa de sent kommer 
glömma. Tillsammans med 
Läkarmissionen besökte de 
Moçambique och fick med 
egna ögon se vad deras 
gåvor har gjort för männis-
korna där.

TexT: JENNy hERMELIN

FoTo: ANDREAS yACOUB

anDrEas Yacoub är 27 år gammal, 
ganska nygift och nybliven pappa till 
en liten son som heter Alexander. 
Han är också en väldigt intensiv och 
engagerad person, som brinner för 
många saker i livet. Bland annat för 
jobbet som fastighetsmäklare och för 
sina kunder. 

– Jag brukar säga att jag är Väster- 
orts bästa mäklare på att svara i 
telefon, säger han och skrattar. 

– Men familjen är så klart också 
viktig, inte minst sen Alexander föd-
des.

Engagemanget lyser även igenom 
när han berättar om den resa som han 
och kollegorna Nursel Gündüz och 
Eva Lundqvist gjorde i februari i år. 

– Det går inte att beskriva med ord, 
säger Andreas och skakar på huvudet. 

Han visar en bild i sin telefon, som 
han brukar ta fram när han är på 
kundbesök. Bilden föreställer honom 
själv och några av alla de barn han 

spelade fotboll med i Moçambique. 
– Det känns overkligt att vi var där, 

men jag är så glad att jag har gjort det.

läKarmissionEn har sedan flera år 
ett samarbete med fastighetsmäklar-
kedjan Mäklarringen, som ger en del 
av sina intäkter till Läkarmissionens 

projekt i Chimoio i Mocambique. 
Samarbetet tillkom på initiativ av Väl-
lingbykontoret, som varje år har varit 
ett av de kontor som ger störst bidrag. 
Det var därför just Andreas fick åka i 
år för att med egna ögon se hur deras 
bidrag kommer till användning.

rEsan var lÅng och första stoppet 
var huvudstaden Maputo, där Andreas 
och kollegorna fick besöka tre spar-
grupper som Läkarmissionen stödjer. 
De följande dagarna tillbringade 
de i Chimoio. Basen var det center 
Läkarmissionen driver med stöd av 
Mäklarringen, men de besökte också 
andra center där deras bidrag har 
kommit till stor nytta. Och överallt 
mötte de människor, vars livsglädje 
och tacksamhet, mitt i allt det svåra, 
gjorde ett outplånligt intryck på 
Andreas.

– Hur dåligt de än hade det var de 
ändå glada och tacksamma för det 
de hade. Tänk om vi kunde vara lika 
positiva som de är. Då skulle alla må 
bra här i Sverige, för vi har det så bra 
ställt. I stället oroar vi oss för vilken 
färg vi ska ha på kaklet i badrummet, 
eller andra småsaker, säger Andreas 
Yacoub. 

– Tidigare kunde jag känna mig 
nedstämd om jag hade haft en dålig 
dag på jobbet. Nu är jag glad i stället 
för att jag har en son och en familj 
som jag älskar. Jag har fått ett annat 
perspektiv. s

Möttes av glädje 
och tacksamhet

”Ge ett barn en familj” 
Projektet som Andreas och hans 
kollegor besökte kallas ”Ge ett 
barn en familj”. Den framgångs-
rika modellen kommer från 
Place of Restoration i Sydafrika, 
(se förra uppslaget). Nu finns 
den på fler platser, bland annat 
i Chimoio i Moçambique. Genom 
projektet får barn som övergivits 
eller vars föräldrar har dött i 
aids en ny familj, där de kan få 
uppleva kärlek och trygghet. 
Medan Läkarmissionens partner 
söker efter och utbildar lämpliga 
fosterfamiljer får barnen bo på 
ett center där de får en säng, 
mat, skolgång, läxhjälp och inte 
minst blir sedda och får känna sig 
värdefulla. Centret drivs bland 
annat med hjälp av Mäklarringens 
bidrag. 

q
Andreas följde med Läkarmissionen till Moçambique 

Tänk om vi kunde vara lika 
positiva som de är. Då skulle 
alla må bra här i Sverige, för 
vi har det så bra ställt.

Andreas Yacoub


